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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số 177 -TB/TU 

Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban 

về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh 

-----    

 

Tại cuộc họp sáng ngày 19/8/2021, sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu các đồng chí dự họp, Thường trực Tỉnh ủy đã 

kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Về công bố ca bệnh: Phải thực chất, khách quan và có lý giải hợp lý cho 

người dân trên cơ sở tỉnh thực hiện xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0, vì vậy 

số lượng F0 tăng nhanh,… Giao Tiểu Ban thông tin, truyền thông thông tin với 

cơ quan thông tấn báo chí để định hướng dư luận. 

2. Về công bố ca tử vong do mắc Covid-19: Giao Ngành Y tế công bố các 

ca tử vong đã khẳng định PCR, đồng thời, hoàn thiện hồ sơ các ca tử vong do 

Covid-19 để Sở Lao động thương binh xã hội giải quyết các chế độ chính sách 

cho các trường hợp trên. 

3. Trưng dụng một số cán bộ chuyên môn của các sở, ngành để hỗ trợ 

ngành y tế trong việc lập hồ sơ mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống 

dịch,… Giao đồng chí Mai Hùng Dũng, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo có phương án lựa chọn nhân sự cụ thể để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trên. 

4. Thường xuyên tổ chức giao ban chuyên môn giữa các bệnh viện về công 

tác phòng chống dịch để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo các giải pháp hạn 

chế thấp nhất các ca tử vong. 

5. Về đầu tư trang thiết bị các bệnh viện: Giao Ngành y tế phối hợp với Tổ 

chuyên gia của Bộ Y tế và Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại 

học y Hà Nội xác định rõ nhu cầu, danh mục trang thiết bị y tế cần mua sắm, 

khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo cho công tác điều trị. Giao đồng chí 

Mai Hùng Dũng, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương tiếp tục 

đầu tư nhanh thêm 200 giường điều trị tầng 3 tại Bệnh đa khoa tỉnh (ở Phú 

Chánh). 

6. Về thực hiện các gói chính sách hỗ trợ: Thống nhất đề xuất kiến nghị của 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về đề nghị các đơn vị: ngân hàng, bảo 

hiểm xã hội, doanh nghiệp phối hợp thực hiện chi trả các gói chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Giao đồng chí Nguyễn Lộc Hà, 

UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện. 
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7. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện thật nghiêm những chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch; kịp thời phát hiện và động 

viên khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời, xử 

lý nghiêm những tập thể, các nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ trong 

công tác phòng, chống dịch theo phân cấp trên địa bàn toàn tỉnh 

8. Giao đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cùng Ngành y tế tính toán phương án cụ thể về việc cho cách ly, thu dung điều 

trị, nguồn lực, vấn đề nhập liệu,… để tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai 

thực hiện tốt và đầy đủ hơn. 

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi 

việc thực hiện kết luận này. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 

- Các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu VPTU, Trang (g+pdf).                                                                                         

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Bùi Minh Thạnh 
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